Nøkkelinformasjon
Dette dokumentet gir deg viktig informasjon (såkalt nøkkelinformasjon) om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er pålagt ved
lov for at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette fondet innebærer. Vi anbefaler at du leser den, slik at du kan ta en informert
avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
et underfond av Fidelity UCITS ICAV.
Andelsklasse: Accumulation Shares (ISIN: IE00BYSX4283), (WKN: A2DWQY), (Valuta: EUR)
ETF administreres av FIL Fund Management (Ireland) Limited
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Fondets målsetting er å gi investorene en totalavkastning der det tar
hensyn til både kapital- og inntektsavkastningene som gjenspeiler
avkastningen til Fidelity Europe Quality Income Index («indeksen») før
gebyrer og utgifter.
Indeksen er utviklet for å gjenspeile resultatet av aksjer fra stor- og
mellomkapitalisering i utbyttebetalende europeiske selskaper som
viser kvalitetsgrunnleggende egenskaper.
Indeksen består av egenkapitalinstrumenter i de aktuelle selskapene.
Hvis du ønsker ytterligere informasjon om indeksen, kan du se den
offentlig tilgjengelige indeksmetodikken på www.fidelity-etfs.com/
documents.
Investeringspolitikken for fondet er å følge utviklingen til indeksen så
tett som mulig, uavhengig av om indeksnivået stiger eller faller,
samtidig som det søker å minimere den aktive risikoen mellom fondets
resultater og indeksens resultater så langt som mulig.
Fondet tar sikte på å gjenskape indeksen ved å la alle
indeksverdipapirene ha en lignende vekting i forhold til hverandre,
som de har i indeksen.
Fondet kan bruke derivater for effektiv porteføljeforvaltning og i
valutasikringsøyemed.
Du kan kjøpe og selge aksjer i fondet alle dager bankene i London
er åpne.
Inntekter vil bli beholdt i andelsklassen for å øke verdien av
investeringen din.
Verdipapirene som fondet investerer i, vil bli primært notert eller
omsatt på anerkjente markeder på verdensbasis i samsvar med
grensene fastsatt i UCITS-regelverket.

Hvis du ønsker fullstendige opplysninger om målene og
investeringspolitikken, kan du se prospektet og det relevante vedlegget.
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Vanligvis høyere belønninger
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Risikokategorien er beregnet med data fra tidligere resultater.
Risikokategorien er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på
fondets fremtidige risikoprofil, er ikke garantert og kan endres over
tid.
Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er «risikofri».
Risiko- og avkastningsprofilen klassifiseres på grunnlag av nivået av
historiske svingninger av andelsklassens netto aktivaverdi. Innenfor
denne klassifikasjonen angir kategoriene 1–2 et lavt nivå av historiske
svingninger, 3–5 et middels høyt nivå og 6–7 et høyt nivå.
Verdien på investeringen kan gå både opp og ned, og du kan få
mindre tilbake enn det du investerte.
Bevegelsene i valutakursen kan påvirke avkastningen på
investeringen i negativ retning. Valutasikring kan brukes til å minske
denne virkningen, men det er ikke sikkert det virker hver gang.

Andre risikofaktorer som bør tas i betraktning før investering, omfatter
• Bruken av finansielle derivatinstrumenter kan føre til økt gevinst eller
tap i fondet.
For fullstendig informasjon om de relevante risikoene vises det til
risikodelene i prospektet og det relevante tillegget.
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Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Gebyrer for dette fondet (ISIN: IE00BYSX4283)
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene knyttet til driften av fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og salg. Disse gebyrene minsker en
eventuell vekst av investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer
Tegningsgebyr*
Ingen
Avslutningsgebyr*
Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres
(åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales (avslutningsgebyr).

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år
Løpende kostnader

0,30%

Gebyrer som under visse betingelser belastes fondet
Resultatgebyr

Ingen

* Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan betale en tegningsavgift på maksimalt 5 % og en termineringsavgift på maksimalt 3 %. Selv om
det ikke kreves direkte av investorer som ikke er autoriserte deltakere, kan disse kostnadene ha en innvirkning på kurtasje, transaksjonsavgifter og/eller
kjøps-/salgsmargin.
* Gjelder ikke sekundærmarkedsinvestorer. Investorer som handler på børsen kan måtte betale meglings- og/eller transaksjonsgavgifter i forbindelse med
transaksjonene. Investorer kan også måtte bære kostnadene ved “bid-ask spread"; dette betyr forskjellen mellom prisene som aksjene kan kjøpes og selges
for. Du bør diskutere disse avgiftene og kostnadene med megleren din før du investerer, da de kan redusere mengden av den opprinnelige investeringen
og beløpet du mottar ved salg. Mer detaljert informasjon om kostnader finnes i delen «Honorarer og utgifter» i prospektet.

Tidligere resultat
Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en pålitelig indikator
for fremtidige resultater.
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Betalinger av løpende fondsgebyrer er tatt med i beregningen av tidligere
resultater. Tegnings-/innløsningsgebyr er ekskludert fra beregningen av
tidligere resultat.
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Fondet ble lansert i 30 oktober 2017 og andelsklassen ble lansert i 30
oktober 2017.
Tidligere resultat er beregnet i EUR.
Fond
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Praktiske opplysninger
• Depotmottaker er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• ||Du finner mer informasjon om Fidelity UCITS ICAV, inkludert engelske versjoner av prospektet, relevante tillegg knyttet til fondet og
reviderte årsrapporter og -regnskaper kan innhentes kostnadsfritt fra Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Irland)
Limited, som administrerer fondet.
• Dette dokumentet beskriver kun den akkumulerende andelsklassen til Fidelity Europe Quality UCITS ETF.
• Fidelity UCITS ICAV er etablert med separat ansvar mellom underfondene, noe som innebærer at eiendeler og gjeld i hvert underfond
er atskilt ved lov, slik at investorer ikke har noen krav på kapital i et underfond der de ikke eier aksjer.
• Fondet er indeksert til Fidelity Europe Quality Income Index. Indeksen gjenspeiler resultatet av aksjeutbyttet av stor- og
mellomkapitalisering ved å betale europeiske selskaper som viser kvalitetsgrunnleggende egenskaper. Fondet blir ikke sponset, støttet,
solgt eller fremmet av FMRC. FMRC gjør ingen representasjoner knyttet til hvorvidt det er tilrådelig å investere i Fondet. Prospektet
inneholder en mer detaljert beskrivelse av det begrensede forholdet FMRC har med Fidelity og andre tilknyttede fond. «FMRC» viser til
FMR Co., Inc., et selskap som hører til i Massachusetts og har kontor i Summer Street 245, Boston, MA 02110.
• Indikativ intradag netto andelsverdi (iNAV) av klassen er tilgjengelig via en Bloomberg-terminal.
• Detaljer av sammendrag av retningslinjene for godtgjørelse fås via www.fil.com. Papirkopi kan fås på forespørsel uten kostnad.
• FIL Fund Management (Irland) Limited kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av opplysninger i dette dokumentet som er villedende,
unøyaktige eller ikke i samsvar med relevante deler av prospektet og supplementet for fondet.
• Skattelovgivningen i Irland kan ha en innvirkning på din personlige skattemessige stilling. For ytterligere informasjon kan du konsultere
skatterådgiveren din.
• Please refer to the prospectus document for further information about investing in any of the sub-funds of the Fidelity UCITS ICAV.

Fondet er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.
FIL Fund Management (Ireland) Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 18-02-2019.

